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În textul evangheliei de astăzi, Isus ne oferă un exemplu asupra a cine e o persoană 

bună și asupra modului în care putem fi persoane bune. Adică, prin a-ți cunoaște și 
prin a-ți iubi aproapele. Însă cine este aproapele nostru? l-a întrebat acel funcționar pe 
Isus astăzi. Iar Isus îi dă ca răspuns parabola Samariteanului milostiv, bun.

Însă, înainte de a continua, aș dori să vă ofer câteva definiții și noțiuni asupra a 
ceea ce înseamnă aproapele.

Cineva a spus că aproapele înseamnă cineva care este în apropiere de tine, indiferent 
că e din punct de vedere fizic, ori social ori probabil afectiv. Dar mai ales că atunci 
când ni se poruncește să ne iubim aproapele în acel fel, atunci ne va veni foarte ușor 
să îi iubim.

Apoi, pentru esenieni de la Qumran, aproapele este cineva care împărtășește 
aceiași religie ca și tine.

Pentru zeloți însă aproapele reprezenta doar cei care împărtășeau aceiași 
naționalitate și aceiași etnie ca și tine.

Pentru evrei de rând, ceilalți evrei ca și ei nu îi vedeau pe samariteni ca pe aproapele 
lor. Pentru ei, aceștia erau niște străini, iar acest cerc al iubirii față de aproapele nu îi 
includea și pe ei. De exemplu, unii dintre ei ar putea spune că e ilegal să ajuți o femeie 
păgână care dă naștere, doar pentru faptul că aceasta urmează să aducă un alt păgân pe 
lume. Prin urmare, erau excluși din această definiție a aproapelui cei care erau bolnavi 
dar mai ales cei care erau considerați ca păcătoși publici, printre care erau și vameși, 
prostituatele și adulteri.

Însă pentru Isus, aproapele însemna toate națiunile de sub cer, indiferent de statul 
fiecăruia în viață. Apoi, aproapele sunt și cei care nu ezită nici măcar o clipă să de-a o 
mână de ajutor celor care se află în nevoie.

În societatea de astăzi există numeroase victime de-a lungul drumului. Victime 
care suferă de pe urma ignoranței, a bolii, a violenței, a orbirii, a depresiei, a vârstei, 
a sărăciei, a inundațiilor a focului și a multor altora asemenea. Mulți dintre aceștia au 
nevoie doar de un mic ajutor din partea noastră, precum oferirea unei mici bancnote, 
o îmbrățișare, un sfat bun, o zâmbet adevărat, sau doar un minut sau două în care să 
le ascultăm povestea și zbuciumul vieții. Acesta este apostolatul nostru social, iar 
dacă am fost botezați ca și creștini, atunci avem datoria de a fi profesori, preoți, dar în 
același timp slujitori ai tuturor, asta dacă dorim să avem o viață creștină echilibrată.

În încheiere vă invit pe fiecare dintre voi să vă adresați o întrebare, cine este 
aproapele meu? Iar asta din cauza faptului că creștini de astăzi au o dificultate în a 
identifica și în a cunoaște cine e aproapele lor mai ales în cartierele mărginașe orașelor 
sau la sate. Oameni din aceste locuri abia dacă își cunosc vecinul care a locuit o viață 
întreagă lângă ei. De cele mai multe ori nici nu se obosesc să se cunoască. Cum pot fi 
eu un aproape mai ales cu dușmanul meu și cu persoanele care m-au rănit?....                                                                

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 15-a de peste an
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Ant. la intrare              Cf. Ps 16,15
Cu inima curată vreau să apar 

în faţa ta, Doamne, şi să privesc cu 
nesaţ chipul tău. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tu le arăţi celor ră-

tăciţi lumina adevărului, ca să se 
poată întoarce pe calea ta; dă-le tu-
turor acelora care poartă numele de 
creştin tăria de a înlătura tot ceea ce 
se împotriveşte acestui nume şi de 
a îndeplini ceea ce îi corespunde. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Cuvântul acesta este chiar 

lângă tine, ca tu să-l poţi împlini.
Citire din cartea 

Deuteronomului             30,10-14
În zilele acelea, Moise a chemat 

tot Israelul şi le-a zis: „Ascultă 
glasul Domnului Dumnezeului tău 
păzind poruncile şi hotărârile lui 
scrise în cartea acestei legi, dacă te 
vei întoarce la Domnul Dumnezeul 
tău din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău. 11 Căci porunca aceasta 
pe care ţi-o dau eu astăzi nu este 
prea înaltă pentru tine, nici prea 
departe de tine; 12 nu este în cer, ca 
să zici: «Cine se va sui pentru noi în 
cer să ne-o aducă, să ne-o vestească 
şi s-o împlinim?»; 13 nici nu este 
dincolo de mare, ca să zici: «Cine 
va trece pentru noi dincolo de mare 
să ne-o aducă, să ne-o vestească 
şi s-o împlinim?», 14 ci este foarte 
aproape de tine, în gura ta şi în 
inima ta, ca s-o împlineşti”.                   

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 68(69),14 şi 17.30-31.36ab-37 

(R.: cf. 33b) 
R.: Domnul este aproape 
      de cel care îl caută.

14 Eu către tine îmi înalţ    
 rugăciunea, Doamne, 
în timpul bunăvoinţei tale; 
în marea ta bunătate, răspunde-mi,  
 Dumnezeule, 
pentru fidelitatea mântuirii tale! 
17 Răspunde-mi, Doamne; 
căci îndurarea ta este mare şi în   
 milostivirea ta cea mare, 
întoarce-te spre mine! R.

30 Eu sunt sărman şi chinuit; 
Dumnezeu, mântuirea mea, m-a   
 ridicat! 
31 Voi lăuda numele lui Dumnezeu  
 prin cântări 
şi îl voi preamări aducându-i   
 mulţumire. R.

36ab Căci Dumnezeu mântuieşte   
 Sionul 
şi va reclădi cetăţile lui Iuda. 
37 Le va moşteni descendenţa   
 slujitorilor săi 
şi vor locui acolo cei care iubesc   
 numele lui. R.

Lectura a II-a
Toate au fost făcute prin el şi 

pentru el.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Coloseni           
1,15-20

Fraţilor, Cristos este icoana 
Dumnezeului nevăzut, primul 
născut din toată creaţia, 16 pentru că 
prin el au fost create toate în ceruri 
şi pe pământ: cele văzute şi cele 
nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, 



meu?” 30 Isus a continuat: „Un om 
cobora de la Ierusalim la Ierihon 
şi a căzut în mâna tâlharilor care, 
după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit 
în bătaie, au plecat, lăsându-l pe 
jumătate mort. 31 Din întâmplare, 
a trecut pe drumul acela un preot, 
dar, văzându-l, a trecut mai 
departe. 32 La fel şi un levit, fiind 
prin locul acela, văzându-l, a trecut 
mai departe. 33 Dar un samaritean 
oarecare ce călătorea, a venit 
lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut 
milă. 34 Apropiindu-se, i-a legat 
rănile turnând untdelemn şi vin. 
Apoi, urcându-l pe animalul său 
de povară, l-a dus la un han şi i-a 
purtat de grijă. 35 În ziua următoare, 
a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi 
i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea 
ce vei mai cheltui îţi voi da când mă 
voi întoarce!» 36 Cine dintre aceştia 
trei crezi că este aproapele celui 
căzut în mâinile tâlharilor?” 37 El 
a răspuns: „Cel care a avut milă de 
el”. Atunci Isus i-a spus: „Mergi şi 
fă şi tu la fel!”              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În bunătatea și iubirea sa 

Dumnezeu a răspuns chemării 
tuturor celor care au strigat la 
el în nevoile lor. Să venim și noi 
acum la el, căutând urechea sa 
plină de compasiune aducându-i 
toate rugăciunile noastre. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca sub îndrumarea 
papei Francisc și a episcopului 

fie principate, fie puteri: toate au fost 
făcute prin el şi pentru el. 17 El este 
mai înainte de toate şi toate subzistă 
în el. 18 Şi el este capul trupului, al 
Bisericii; el este începutul, primul 
născut dintre cei morţi, ca să fie el 
cel dintâi în toate, 19 pentru că în el 
i-a plăcut lui Dumnezeu să facă să 
locuiască toată plinătatea 20 şi prin 
el să reconcilieze toate pentru sine, 
făcând pace prin sângele crucii sale, 
prin el, fie între cele de pe pământ, 
fie între cele din ceruri.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
cf. In 6,63b.68c

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, 
sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele 
vieţii veşnice. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Cine este aproapele meu?

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca         
10,25-37

În acel timp, iată că un învăţat 
al Legii s-a ridicat ca să-l pună 
pe Isus la încercare, spunând: 
„Învăţătorule, ce trebuie să fac ca 
să moştenesc viaţa veşnică?” 26 El 
i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum 
citeşti?” 27 Acesta, răspunzând, 
a zis: „Să-l iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău din toată inima 
ta, din tot sufletul tău, din toată 
puterea ta şi din tot cugetul tău, 
iar pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi!” 28 El i-a spus: „Ai răspuns 
bine, fă aceasta şi vei trăi!” 29 Acela 
însă, voind să se justifice, i-a spus 
lui Isus: „Şi cine este aproapele 



              Calendarul Săptămânii
 11     L   SS. BENEDICT, abate, patron al 
                      Europei; Olga, regină
 12    M   Sf. Ioan Gualberto, abate; 
                      Fer. David, m.
 13    M   Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.. 
 14     J    Sf. Camil de Lellis, pr. *
 15     V   Ss. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir
 16     S  Sf. Fecioară Maria de pe Muntele Carmel * 
 17     D   † Duminica 16 de peste an
          Ss. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.                

       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

nostru Iosif, noi să fim martorii 
Domnului ca membri ai trupului 
lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi, ca și discipoli 
ai Domnului, noi să fim mereu 
conștienți de cât de aproape e 
Dumnezeu de noi, poporul său. 
R.

- Ne rugăm ca cei care au o voință 
tare, mereu să vină în ajutorul 
celor slabi, cei bogați a celor 
săraci, cei sănătoși și a celor 
bolnavi. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mereu 
fideli conștiinței noastre pentru 
a răspunde cu promptitudine 
Duhului Sfânt din inimile 
noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să fim adevărați 
creștini, buni cu toți cei care ne 
vom întâlni zi de zi, mai ales 
cei aflați în nevoie adică cei 
suferinzi, fără adăpost, săraci și 
cei de la marginile societății. R.

- Ne rugăm pentru cei care au 
murit, ca Domnul să le ofere 
fericirea alături de El în Împărăția 

veșnică. R.

Dumnezeule Tatăl nostru, 
acum când ne rugăm pentru toți 
cei din jurul nostru, te rugăm să 
ne ajuți să îl iubim și să îl slujim 
pe aproapele nostru așa cum 
se cuvine, pentru ca astfel să îl 
primi pe Fiul tău Isus Cristos 
Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Priveşte, Doamne, la darurile 

Bisericii, care se roagă, şi dăruieşte-
le credincioşilor care le vor primi 
harul de a creşte necontenit în 
sfinţenie. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie            In 6,56
Cine mănâncă trupul meu şi 

bea sângele meu rămâne în mine 
şi eu el, spune Domnul.

După Împărtășanie
Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu 

pâinea cerească; dă-ne, te rugăm, 
bucuria ca, ori de câte ori ne facem 
părtaşi de aceste taine, să crească 
în noi harul răscumpărării. Prin 
Cristos, Domnul nostru.
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